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خریدار گرامی

از حسن انتخاب و خرید شما سپاسگزاریم. دستگاه خریداري شده جهت تأمین گرمایش و آب گرم 

مصـرفی شما طراحی و ساخته شده است که داراي 6 ماه ضمانت تعویض و 24 ماه گارانتی قطعات 

می باشد و به منظور رعایت اصول ایمنی و کاربري، نصب این محصول در تمام نقاط ایران براي شما 

و توسط نصابان مجاز و مجرب شرکت به صورت رایگان انجام می گردد.

این دستورالعمل براي پکیج شـوفاژ دیواري فلورانس و براي مدل هاي 28FE1 ،24FE2 ،24FE1 و 

30FE2 تدوین شده است. خواهشمند است قبل از استفاده از دستگاه خود و به منظور آشنایی کامل 

با طرز کار و ویژگی هاي آن، این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید.
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مجهز به پنل هوشمند جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر Ÿ

راندمان حرارتی باال و صرفه جویی در مصرف انرژي Ÿ

تأمین آب گرم مصرفی دائمی و بدون کاهش دما Ÿ

توانایی عملکرد دستگاه در فشار کم آب مصرفی Ÿ

حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن Ÿ

تولیدشده بر اساس پیشرفته ترین استانداردهاي بین المللی Ÿ

داراي سیستم هاي ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی، ضد گریپاژ پمپ و اخطار گرفتگی دودکش Ÿ

مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند الکترونیکی Ÿ

قابلیت استفاده از هواي محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره Ÿ

قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی Ÿ

توانایی کار با سیستم گرمایش از کف (به همراه شیر سه راهه ترموستاتیک) Ÿ

ویژگی هاي پکیج شوفاژ دیواري فلورانس
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مشخصات فنی پکیج هاي شوفاژ دیواري فلورانس

* دیاگرام پمپ دستگاه در صفحه 16 موجود است

توان گرمایشی دستگاه

انتخاب ظرفیت دستگاه با توجه به مـوقعیت ساختمان، شـرایط آب و هـوایی منطقه و مصـــالح ساختمانـی استفاده شده، 

متفاوت می باشــد. مدل 24 کیلووات براي واحدهاي حداکثر تا 150 مترمربع، مدل 28 کیلووات براي واحدهاي حداکثر تا 

200 مترمربع و مدل 30 کیلووات براي واحدهاي حداکثر تا 230 مترمربع پیشـنهاد می گردد. (متراژهاي پیشـنهادي براي 

مناطق با آب و هواي معتدل می باشد)
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سیستم خروج گازهاي احتراق

حداکثر توان خروجی

محدوده درجه حرارت مدار گرمایش

محدوده درجه حرارت آب مصرفی

فشار آب مدار گرمایش

حجم منبع انبساط

حداکثر ارتفاع پمپ سیرکوالسیون*

ΔT=25°C دبی آب مصرفی در

محدوده فشار آب مصرفی

وزن خالص

اندازه اتصال لوله آب مصرفی

اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش

اندازه اتصال لوله گاز

قطر و نوع دودکش

حداکثر توان برق مصرفی

برق ورودي

ابعــاد (طول × عرض × ارتفاع)

تعداد مبدل دستگاه

واحـدشــرح آیتــم

ـــ

ـــ

ـــ

kW

°C

°C

bar

lit

m

lit/min

bar

kg

inch

inch

inch

mm

Wa�

mm

24FE124FE228FE130FE2

فن دار با محفظه احتـراق بسته

25/732 29/8

78 ـ 35

55 ـ 30

3 ـ 0/5

8

6

13/717/2 15/9

6 ـ 0/5

3435/5 34/5 34
1/2
3/4

100 ـ φ 60  /  کواکسیال

130140

50 Hz / AC / 220 Volt

700 × 400 × 300

دو مبدلتک مبدل تک مبدل دو مبدل

3/4

55/5



4

شرایط ایمنی نصب دستگاه

در نصب پکیـج شوفـاژ دیواري، رعایت مـوارد ذیل الـزامی 

می باشد:

مواد قابـل اشتعـال در مجـاورت محل نصــب وجـود  Ÿ

نداشته باشد.

دستگاه در باالي وسایل گرمازا، مانند اجاق گاز نصـب  Ÿ

نشــود. حداقـل فـاصله افقـی از وسایـل گرمـازا، 45 

سانتیمتر توصیه میشود. 

 1 حداقل فاصـــــــله افقی از کابینتهـاي مجاور 0 Ÿ

سانتیمتر و حداقل فاصله از دیوار مقابل یک متر باشد. 

دیوار محل نصـب از مصـالح ساختمانی مســتحکم و  Ÿ

مناسب ساخته شده باشد.

ضـوابط ایمنی و اسـتانداردهاي ملی لوازم گازسـوز در  Ÿ

هنگام نصب رعایت گردد. 

اتصاالت لوله هاي ورودي آب و گاز مطابق آنچه که در  Ÿ

این راهنما آمده است (صفحه بعد)، انجام شده باشد .

بـراي استفاده بهینه از آب گرم مصــرفی، سعـی شود  Ÿ

فاصله محل نصــب تاحد ممکن به بیشــترین محل 

مصرف آب گرم نزدیک باشد. 

در موارديکه از دودکش دوجداره اسـتفاده نمیشـود،  Ÿ

2 متر مکعب با  حداقل فضاي مورد نیاز محل نصـب 0

امکان دریچههاي مخصـوص ورود هـوا براي احتراق 

. این دریچهها هرگز نباید بســته و یا ابعاد آن  میباشد

کوچک گردد. 

نصـب دستگاه الزاماً توسط سرویسکاران مجاز انجام  Ÿ

. در صـورتیکه به هر علتی توســط اشــخاص  شـود

غیرمجاز دستگاه نصـــــب شود، موجب سلب کامل 

مسـئولیت شرکت صنعتی شوفاژکار گردیده و دستگاه 

مشمول ضمانت نخواهد بود.

اســـتفاده از دودکـش هاي ثابت و مناســـب الزامی  Ÿ

میباشد.

استفاده از شیرگاز مســـتقل براي این دستگاه الزامی  Ÿ

است. 

نصــــــــب دستگاه در اتاق خواب ، حمام ، توالت، و  Ÿ

فضاهاي مرتبط با آنها اکیداً ممنوع می باشد.

دسـتگاه در معرض برخورد احتمالی با اشـیاء و عبور و  Ÿ

مرور نصب نگردد. 

در نصـب دستگاه، از رول پالكهاي مخصــوص که  Ÿ

توسط کارخانه در کارتن محصـول قرار داده شده است 

استفاده نمائید.

سوخت این دستگاه، گاز طبیعی (شهري) می باشـد. در  Ÿ

صـورت تبدیل آن به سـوخت مایع، دسـتگاه شــما از 

گارانتی خارج می گردد. 

اطمینان حاصل شود که لوله کشــی و محل نصـــب  Ÿ

شوفاژ با ضـوابط ایمنی و اسـتانداردهاي ملی مطابقت 

داشته و مورد تأیید مراجع ذیصالح باشد.

باتوجه به احتمال وجود خاك و ذرات دیگر در شــبکه  Ÿ

لوله کشی آب، می بایستی قبل از نصب دستگاه، درون 

لوله هـاي مدار گرمـایش و مدار آب  گرم مصــــرفی 

شستشو گردیده و عاري از ناخالصی شود. 

توجه:

نصب این دستگاه در سراسر ایران، درصورت نصب توسط سرویس کار مجاز، رایگان می باشد
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ابعاد دستگاه و فواصل مورد نیاز جهت نصب صحیح و ایمن دستگاه، مطابق با شکل زیر می باشد:

نحوه اتصال دستگاه به سیستم هاي گرمایش و آب گرم مصرفی نیز، در شکل شماتیک زیر نمایش داده شده است:

ی
رف

ص
 م

م
گر

ب 
آ

آب سرد ورودي

ورودي گاز

رفت شوفاژ

برگشت شوفاژ
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ساختار پکیج شوفاژ دیواري 24FE1 و 28FE1 (تک مبدل)

1 .  سوئیچ ایمنی دودکش

    (سنسور فشار هوا)

2 . فــن

3 . کالهک دودکش

4 .  سنسور دماي آب گرم مصرفی

5 .  مشعل

6 .  سوئیچ فشار آب 

7 .  شیر پرکن

8 .  فلوسوئیچ به همراه فیلتر 

9 .  شیر کنترل گاز 

10 .  مبدل دو منظوره 

11 .  سنسور ترموستات حد 

12 .  منبع انبساط 

13 .  پمپ سیرکوالسیون

14 .  سنسور دماي مسیر گرمایش 

15 .  شیر اطمینان 3 بار

16 .  کنار گذر اتوماتیک
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اجزاي اصلی پکیج شوفاژ دیواري 24FE1 و 28FE1 (تک مبدل)

1 . سوئیچ فشار هواي دودکش

2 . فــن

3 . ترموستات حد

4 . منبع انبساط

5 . الکترود جرقه زن

6 . سنسور دماي آب گرم مصرفی

7 . الکترود حسگر شعله

8 . ترانس جرقه زن

9 . شیر هواگیري اتوماتیک

10 . شیر اطمینان 3 بار

11 . شیر کنترل گاز

12 . گیج فشار آب

13 . فلوسوئیـچ

14 . شیر پرکـن

15 . شیر تخلیـه

16 . سنسور حداقل فشار آب

17 . پمپ سیرکوالسیون

18 . سنسور دماي مدار گرمایش

19 . مشعل

20 . مبدل حرارتی دومنظوره

21 . کالهک دودکش

22 . محفظه بسته
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ساختار پکیج هاي شوفاژ دیواري 24FE2 و 30FE2 (دو مبدل)

1 . سوئیچ ایمنی دودکش (سنسور فشار هوا)

2 . فــن

3 .  سنسور ترموستات حد

4 .  سنسور ترموستات آب گرم مصرفی

5 .  مانومتر (فشارسنج)

6 .  شیرتخلیه

7 .  شیرسه راهه موتوري

8 .  مبدل صفحه اي آب گرم مصرفی

9 .  سنسور آب گرم مصرفی

10 .  فلوسوئیچ

11 .  شیر کنترل گاز

12 .  شیر یکطرفه

13 .  محفظه بسته

14 .  دودکش

15 .  مبدل اولیه

16 .  مشعل

17 .  منبع انبساط

18 .  پمپ

19 .  سوئیچ فشار آب

20 .  شیر اطمینان 3 بار

21 .  کنار گذر اتوماتیک

22 .  شیر پرکن
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اجزاي اصلی پکیج هاي شوفاژ دیواري 24FE2 و 30FE2 (دو مبدل)

1 . سوئیچ فشار هواي دودکش

2 . فــن

3 . ترموستات حد

4 . منبع انبساط

5 . الکترود حسگر شعله

6 . الکترود جرقه زن

7 . ترانس جرقه زن

8 . شیر هواگیري اتوماتیک

9 . مبدل آب گرم مصرفی (مبدل ثانویه)

10 . شیر کنترل گاز

11 . شیر سه راهه

12 . سنسور دماي آب گرم مصرفی

13 . گیج فشار آب

14 . فلوسوئیچ

15 . شیر پرکـن

16 . شیر اطمینان 3 بـار

17 . شیر تخلیـه

18 . پمپ سیرکوالسیون

19 . سنسور حداقل فشار آب

20 . سنسور دماي مدار گرمایش

21 . مشعل

22 . مبدل حرارتی اصلی

23 . دودکش

24 . محفظه بسته



شرح پنـل کنتـرل

1ـ   چراغ آالرم (قرمز رنگ)

خاموش بودن این چراغ، عالمت کارکرد درست دستگاه می باشد.

2ـ   چراغ وضعیت کارکرد مشعل (زرد رنگ)

خاموش بودن این چراغ نشـان دهنده خاموش بودن شعله و روشن 

بودن آن، نشان دهنده روشن  بودن شعله در مشعل می باشد.

3ـ   چراغ سنجش انرژي الکتریکی ورودي (سبز رنگ)

4ـ   نشانگر درحالت سرویس بودن دستگاه 

5ـ    نشــانگر درجه حرارت آب گرم مصـــرفی و یا آب گرم مدار 

گرمایش

6ـ   نشانگر کارکرد مدار گرمایش

7ـ   نشانگر کارکرد آب گرم مصرفی

8ـ   وضعیت زمستانه (تأمین آب گرم مصرفی و مدار گرمایش)

9ـ   وضعیت خاموش یا ریست

10ـ   وضعیت تابستانه (فقط تأمین آب گرم مصرفی)

11ـ   دستگیره چرخشی جهت انتخاب وضعیت دستگاه و تنظیم دماي آب گرم مدار گرمایش

12ـ   عالمت محدوده تنظیم دماي آب گرم مدار گرمایش

13 و  14 ـ   وضعیت سرویس (جهت انجام تعمیرات توسط تکنسینـ  فقط جهت استفاده تکنسین ها) 

15ـ   دستگیره چرخشی جهت تنظیم دماي آب گرم مصرفی

16ـ   عالمت محدوده تنظیم دماي آب گرم مصرفی

17ـ   درجه نمایشگر فشار کاري مدار گرمایش

18ـ   شیر گاز

19ـ   شیر پرکن جهت افزایش فشار مدار گرمایش

W W W. C H A U F F A G E K A R . C O M10
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طریقه راه اندازي دستگاه

پس از نصـــب دستگاه و تکمیل کلیه اتصـــاالت ( شامل 

دودکش ، لوله هاي آب و گاز ) از رعایت کلیه موارد ایمنــی 

مندرج در این دستورالعمل به خصـوص شسـتشـوي کامل 

مدار گرمایش شـوفاژ اطمینان حاصــل نمایید؛ ســپس به 

ترتیب زیر عمل شود:

الف: رعایت موارد ایمنی دستگاه

1ـ ابتدا دستگیره شماره 11 را برروي       قرار دهید.

2ـ شیرهاي ورودي وخروجی شوفاژ و ورودي آب مصـرفی 

را باز نموده و اطمینان حاصل نمایید که هیچگونه نشـــتی 

آب مشاهده نمی شود. 

3ـ شـیر ورودي گاز شـماره 18 به دسـتگاه را باز نموده و از 

عدم نشتی گاز (تست آب صابون) اطمینان حاصل شود.

4ـ از اتصال صحیح و محکم دودکش و باز بودن مسـیر آن 

اطمینان حاصل نمایید.

. اطمینان  5ـ کابل برق دســتگاه را به پریز وصـــل نمایید

حاصل نمایید که برق دستگاه متصــــل است که با روشن 

3 روي پنل مشخص می گردد  شدن چراغ سبز رنگ شماره 

که دستگاه به برق متصل می باشد.

ب: آب گیري و هواگیري مدارگرمایش شوفاژ 

1ـ پس از بازنمودن شیر رفت و برگشت گرمایش و آب سرد 

ورودي شـیر پرکن دســتگاه را در خالف جهت عقربه هاي 

ساعت بچرخانید تا باز شود و عقربه فشارسنج دستگاه 

بیــن 1 تـا 1/5 بار را نشـان دهد. سپس شیرپرکن دستگاه 

را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا کامالً بسته شود.

2ـ شـیر تخلیه هواي روي رادیاتورها را تک تک بازنموده و 

هواگیري نمایید. (توضیح در پایین صفحه) 

. چنانچه عقربه  3ـ فشارسنج روي دستگاه را مشاهده نمایید

فشـار بین 1 تا 1/5 بار را نشـان می دهد، دستگاه در فشــار 

1 بار را نشان  مناسب قرار دارد و در صورتی که فشار کمتر از

دهد، دستگاه نیاز به آب گیري مجدد دارد.

4ـ شیر پرکن (شیر شـماره 19) دسـتگاه را در جهت خالف 

عقربه ســاعت کمی (حدود یک دور) بچرخانید تا آب مورد 

. پس از رسیدن فشـار به حدود  نیاز وارد مدار گرمایش گردد

1 تا 1/5 بار شـــیرپرکن دســـتگاه را در جهت عقربه هاي 

ساعت بچرخانید تا شیرپرکن کامالً بسته شود در این لحظه 

عملیات آب گیري و هواگیري مدار گـرمایش پایان یافته و 

دستگاه آماده تنظیمات بعدي می باشد.

توجه: چنانچه فشـار مدار گرمایش در حین کارکرد دستگاه 

0 بار برســد، دســتگاه خاموش  افت نموده و به کمتر از 5/

. در این حالت دستگاه نیاز به آبگیري مجدد و تکرار  می شود

کلیه عملیات مندرج در بند ( ب ) را دارد.

این دستگاه قابلیت اتصــال ترموستات اتاقی جهت کنترل 

اتوماتیک دماي محیط بر اسـاس دماي تنظیم شـده را دارا 

می باشد.

نحوه هواگیري رادیاتورها:

براي هواگیري رادیاتور، پس از باز کردن مدار گرمایش و شـــیر رادیاتور، یک 

ظرف کوچک (با قطر دهانه حداقل 10 سانتی متر) زیر شیر هواگیري نگه داشته 

و سپس شیر هواگیري را به کمک آچار مخصوص (در برخی از مدل ها می توان 

) مقدار بســــــیار جزئی شیر را در خالف جهت  از پیچ گوشتی نیز استفاده کرد

عقربه هاي ساعت باز نمایید تا صداي خروج هوا را بشنوید.

صـبر کنید تا هواي داخل رادیاتور تخلیه شــود و به محض خروج آب از شــیر 

هواگیري آن را در جهت عقربه هاي ساعت، محکم ببندید.
شیر هواگیري رادیاتور
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نحوه روشن کردن دستگاه

پس از انجام مراحل راه اندازي دســـــــتگاه، اکنون زمان 

. براي  بهره برداري از پکیج شوفاژ دیواري فلورانس می باشد

شروع این فرآیند، از دستورالعمل زیر پیروي نمایید:

زمانی که دستگیره چرخشـی شماره 11  در حالت تابسـتانه 

(عالمت      ) قرار دارد، دســتگاه فقط قادر به ارائه آب گرم 

مصـــرفی می باشد و زمانی که بر روي حالت زمســــتانه 

(عالمت           ) قرار دارد، جهت ارائه آب گرم مصـرفی و 

گرمایش می توان از دستگاه استفاده نمود.

مسیر آب گرم مصـرفی را باز کرده و آب گرم در دستگاه هاي 

دو مبدله به سمت مبدل ثانویه رفته و آب مصــرفی را گرم 

می نماید و در دستگاههاي تک مبدله مسیر آبگرم مصرفی 

باز می گردد .

(درحالتی که آبگرم مصـــرفی مورد احتیاج باشد مســــیر 

گرمایش بسته می شود .)

شیر آب گرم مصـــــرفی را باز کنید در این حالت جرقه زن 

مشــعل در زمان کوتاهی شروع به فعالیت نموده و شعله در 

مشعل تشکیل می گردد .

در حالت زمستانه (         ) در پی فرمان ترموستات دستگاه 

یا ترموســتات اتاقی به دســتگاه، فرمان شــروع به کار را 

می دهد و پس از ایجاد شــعله، در دســـتگاه هاي دو مبدله 

حرارت به مبدل اولیه و در دسـتگاه هاي تک مبدله به مبدل 

اصـلی دومنظوره را منتقل می نماید و پس از آن جهت گرم 

کردن پخش کننده حرارتی ارسال می گردد چنانچه آب گرم 

مصـــرفی مورد احتیاج باشد شیر کنترل سه راهه مســـیر 

آب گرم مصرفی را باز می نماید .

تنظیم سیستم گرمایش

......زمانی که دستگیره چرخشـــی شماره 11 روي عالمت   

(در این حالت  باشـد می توان دماي گرمایش را تنظیم نمود 

دماي مورد تنظیم بر روي نمایشـگر (آیتم شماره5) نمایش 

داده می شود)

وقتی کلید سلکتوري (دستگیره چرخشــــی) شماره 15 بر 

روي موقعیت شـماره 16 قرار دارد، با چرخاندن آن می توان 

دماي مورد نظر آب گرم مصـرفی را تنظیم نمود. دماي مورد 

نظر بر روي نمایشگر (آیتم شماره 5) نمایش داده می شود .

W W W. C H A U F F A G E K A R . C O M

موارد ایمنی نگهداري دستگاه

خریدار گرامی، در صـورت رعایت نکات ذیل ، دسـتگاه در شــرایط مناســب و ایمن کار خواهد کرد و در نتیجه عمر مفید 

دستگاه طوالنی خواهد بود. 

1ـ  دستگاه باید توسط سرویسکار مجاز و شرایط تعیین شده از سوي شرکت ، نصب و راهاندازي گردد.

2ـ  قبل از استفاده از دستگاه، از طریقه استفاده صحیح دستگاه و نحوه تنظیمات آن اطمینان حاصل نمایید. 

. در صورت خرابی دستگاه، کد خرابی روي صفحه نمایشــــگر ثبت  3ـ  دستگاه مجهز به کنترل خرابی هوشمند میباشد

میگردد. هنگام تماس با سرویسکار مجاز، کد ثبت شده را اعالم نمایید. 

4ـ  در صورت مشاهده هرگونه نشتی آب و گاز ، شیرهاي مربوطه را بسته و با سرویسکار مجاز تماس حاصل نمایید. 

5ـ  در صورتیکه مدت طوالنی از دستگاه استفاده نمیکنید شیر آب و گاز ورودي به دستگاه را ببندید. (درفصل سرما ، آب 

دستگاه را تخلیه نمایید) و کابل برق را از پریز خارج نمایید. 

6ـ  با دست مرطوب و بدون کفش به دستگاه دست نزنید. قبل از تمیز کردن دستگاه کابل برق را از پریز خارج نمایید. 

7ـ  از قراردادن مواد قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه خودداري نمایید.

8ـ  از دستکاري دستگاه جداً خودداري نمایید. در صورت بروز مشکل با سرویسکار مجاز تماس برقرار نمایید. 
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9ـ  درمناطقی که امالح آب زیاد است، به منظور کاهش میزان رسـوب در دسـتگاه سـعی نمایید که درجه حرارت آب گرم 

مصرفی را حتی االمکان در محدوده مناسب ( حداکثر 45 درجه ) قرار دهید. توصیه میشود دستگاه به طور سالیانه و توسط 

سرویسکار مجاز مورد بازدید و رسوب زدایی احتمالی قرار گیرد. 

10ـ  هرگونه تغییر و تبدیل در اجزا و یا جابجایی دستگاه میبایست با اطالع مرکز خدمات و سرویسکار مجاز انجام گردد. 

بدیهی است نصب، تعمیر و جابجایی توسط افراد متفرقه، دستگاه را از گارانتی خارج نموده و موجب سلب کامل مسـئولیت 

شرکت خواهد شد. 

11ـ  براي تمیز کردن رویه دستگاه از دستمال آغشته به مواد پاك کننده رقیق استفاده نمایید. از سیم ظرفشویی ، اسکاچ و 

مواد پاكکننده قوي به هیچ وجه استفاده ننمایید. 

 . 1ـ  با توجه به ذرات موجود در لولهکشـی مدار گرمایش و آب مصـرفی ، استفاده از صافی در ورودي لولهها الزامی است 2

همچنین توصیه میشود که صافی فوقالذکر هر شش ماه یک بار تمیز گردد.

13ـ  این دستگاه مجهز به نوعی سیســتم ایمنی دودکش است. در صورت عدم تخلیه گازهاي حاصل از احتراق، دستگاه 

. لذا تقاضا میشود در شروع هر فصـل ، مجاري دودکش و کالهک را بازرسی  بالفاصله به طور اتوماتیک خاموش میشود

نمایید که مسیر دود، مسدود نشده باشد.

توجـه

. چنانچه به هر  این دستگاه مجهز به سیسـتم هوشمند ضد گیرپاژ پمپ میباشد

علتی ، پمپ گردش آب مدار گرمایش بیشـتر از 24 ساعت خاموش بماند. جهت 

جلوگیري از قفل شدن پمپ ( به علت رسوبات احتمالی ) ، پمپ سیرکوالسـیون 

 . به طور خودکار و به مدت یک دقیقه روشــن شــده و مجدداً  خاموش میگردد
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آالرم هاـ  شرایط قفل پکیج شوفاژ دیواري

درصورت بروز اشکال، عملکرد پکیج می تواند قفل شود و سیگنال خاصی را نشـــان بدهد که شامل کد هشـــدار برروي 

صفحه نمایش، چراغ قرمز و عالمت     می شود. (همچنین سبز     و زرد    )

براي سیگنال هایی که در لیست تشریح نشده اند، با واحد خدمات پس از فروش شرکت شوفاژکار تماس بگیرید.

هر کد آالرم با وضعیت چراغ نمایشگر قرمز     شامل حالت هاي زیر تکمیل می گردد:

      :  چراغ روشن                            :  فالش زدن با پالس

      :  چراغ چشمک زن                      :  چراغ خاموش

کُد خطا

پکیج تازه نصـــــب شده است Ÿ
(هوا با گاز مخلوط شده است)

مشعل خاموش شده یا مشـتعل  Ÿ
نمی شود

راه حل پیشنهاديایراد احتمالی

ولوم      را روي وضعیت     خاموش قرار دهید تا چراغ قرمز خاموش  Ÿ
شـود (یا صـبر کنید تا پکیج سـرد شــود) ســپس آن را به حالت قبل 

. اگر الزم اســت، کمی صــبر کرده  و این فرآیند را چند بار  برگردانید

. اگـر قفل بودن همچنان ادامه دارد، با واحد خدمات پس از  تکرار کنید

فروش شرکت شوفاژکار تماس بگیرید.

جرقه زنی را چند بار انجام دهید. ولوم     را برروي عالمت     خاموش  Ÿ

. سـپس آن را به جاي  . صبر کنید تا چراغ قرمز خاموش شود قرار دهید

قبلی برگردانید.

دوباره ولوم      را برروي وضــــــــعیت بازکردن قفل      خاموش  Ÿ
برگردانید. صبر کنید تا چراغ قرمز خاموش شـود، سـپس پیچ تنظیم را 

به حالت قبل برگردانید

01

پکیج بیش از حد گرم شده است  Ÿ
و ترموســـتات حد، عمل کرده 

است 02

ولوم      را به وضعیت    خاموش برگردانید و صـبر کنید تا چراغ قرمز  Ÿ
. اگر قفل بودن  خاموش شــود، ســـپس آن را به حالت قبل برگردانید

همچنان ادامه دارد، با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

جریان نادرســـــــت گازهاي  Ÿ

دودکش 03

کمبود فشــار سیســـتم (عمل  Ÿ

کردن سوییچ فشار)

فشـار سیسـتم را در حالت سرد با باز کردن شیر پرکن بین 1 تا 1/5 بار  Ÿ
تنظیم کنید و سپس شیر پرکن را ببندید.

یادآوري: درنظر داشته باشید که در شرایط نرمال، فشــار سیســتم نباید 

. درصورت بروز، این مســـئله به دلیل وجود نشـــتی در  دچار افت گردد

. معموالً نشـتی هاي بسـیار کوچک نیاز به توجه  سیسـتم گرمایش است

خاصی ندارند، ولی با گذشت زمان، می توانند منجر به کاهش فشـــــار 

گردند. همچنین، باز ماندن شــیر هواگیري رادیاتورها نیز می تواند منجر 

به افت فشار شود که می بایستی کنترل گردد.

10

W W W. C H A U F F A G E K A R . C O M
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در هر روشن کردن پکیج، این هشـــدار براي 2 تا 3 ثانیه ظاهر شده و  Ÿ
ســـپس ناپدید می گردد. در غیر این صـــورت با واحد خدمات پس از 

فروش، تماس بگیرید.

اتصـاالت بین صفحه نمایش و  Ÿ
برد اصلی مناسب نیست -5

سیســتم با خطا راه اندازي شده  Ÿ

است.

به منظور رفع این اشـکال، مراحل زیر را تا جایی که امکان پذیر اسـت،  Ÿ
انجام دهید:

1ـ   ولوم       را روي وضعیت باز کردن قفل     خاموش قرار دهید.

2ـ   ولوم آب گرم       را روي درجه بندي آن        بچرخانید.

3ـ   ولوم      را روي موقعیت عادي خود قرار دهید. (تابســــتان      یا 

زمستان             روي درجه بندي      )

کُد خطا

خطاي ارتباطی بین کنترل از راه  Ÿ

دور و بویلر

راه حل پیشنهاديایراد احتمالی

تا ریســـت (شروع مجدد) اتوماتیک دستگاه صبر کنید (5 دقیقه) و یا  Ÿ
آن را به صــورت دســـتی با قرار دادن ولوم        روي       خاموش 

. صبر کنید تا چراغ قرمز خاموش شود، سپس ولوم را به  ریســت کنید

. اگر قفل دســــتگاه همچنان پابرجا بود، با واحد  حالت قبل برگردانید

خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

برق پکیج را از کلید خارجی دوپل 30 ثانیه قطع کنید. ولوم      را روي   Ÿ
حالت       (تابستان) قرار دهید و برق پکیج را وصل کنید.

اگر قفل پکیج برطرف نشــــد و یا دوباره پیغام خطا ظاهر شد، با واحد  Ÿ
خدمات پس از فروش شـرکت تماس بگیرید. (در این شــرایط، پکیج 

فقط در حالت آب گرم مصرفی کار می کند)

31

: کنترل  شــــعله ناخواســــته Ÿ

الکتریکی در زمانی که مشــعل 

نباید روشــن باشــد، شــعله را 

تشخیص می دهد.

ولوم تنظیم را از روي درجه بندي        به سمت عقب برگردانید Ÿ
ولوم آب گرم مصرفی       روي  Ÿ

حالت سرویس       قرار دارد.

35

قرمز

زرد

دستگاه در حالی که از مشتعل شدن مشعل جلوگیري می کند، سیسـتم  Ÿ
. اگر طی این زمان دماي اندازه گیري  گردش آب را اجباراً فعال می کند

1 درجه سانتی گراد برسد، هشدار ریست شده و پکیج به  شده به باالي 

. در غیر این صورت، هشـدار همچنان  عملکرد طبیعی خود باز می گردد

باقی می ماند که بیانگر آن است که شـما باید به یخ زدن آب در یک یا 

چند نقطه از سیســــتم هیدرولیک و خراب شدن قطعات در این نقاط 

مشکوك شوید و با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

مشـــکوك به یخ زدگی: ممکن  Ÿ
اســـــت بعد از خاموش کردن 

دستگاه، دماي سیستم و آب گرم 

مصــــرفی به صفر یا زیر صفر 

درجه سیلیسیوس رسیده باشد

39

- -
(??)

- -
(??)
قرمز

سبز
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شرایط ضمانت

دستگاه شما به مدت دو سال از تاریخ نصــب رایگان توسط نصـــاب مجاز شرکت شوفاژکار در مقابل معایب احتمالی که 

ممکن است در موارد نادر و درهنگام ساخت دستگاه بهوجود آمده باشد، گارانتی میگردد. 

در طی مدت اعتبار ضمانتنامه چنانچه محرز شود که عیب از دستگاه بوده ، تعویض قطعات و دستمزد آن به عهده شرکت 

. بدیهی است هزینه هرگونه سرویس دورهاي و پیشـگیرانه، تغییر محل نصــب، تبدیل سوخت، تمیز  شوفاژکار خواهد بود

کردن صافی آب و موارد دیگري که به درخواست مشتري صورت گیرد، به عهده شرکت نمیباشد.

همچنین خسارتهاي ناشی از عوامل زیر از تعهدات این ضمانتنامه خارج میباشد:

1ـ  کاربر دستگاه نکات ایمنی توصیه شده را رعایت نکرده باشد. 

2ـ  دستگاه توسط افراد غیر مجاز نصب، دستکاري و جابجا شده باشد . 

3ـ  در مواردي از قبیل آتش سوزي، سیل، زلزله و خرابیهاي ساختمانی که عرفاً به ساخت دستگاه مربوط نمیشود. 

4ـ  عدم نصب دودکش مناسب و فضاي نا کافی براي تهویه. 

5ـ  معایبی که در اثر حمل و نقل نامناسب ایجاد شده باشد. 

6ـ  استفاده از شلنگ و بستهاي نامناسب در مسیر گاز و آب .

7ـ  عدم استفاده از سختی گیر (صافی) در مسیر برگشت شوفاژ

نمودارهاي پمپ هاي استفاده شده در پکیج هاي شوفاژ دیواري فلورانس
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